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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  )93-11-7و 6ششمین جلسه شوراي گروه زبان و ادبیات عربی پنجمین و چهل و جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (مصوب چهل و 

  

  



٣ 
  

  نمره/ درجه  ساعت  تاریخ  روز  ناظر  داور  مشاور  راهنما  دانشجو  عنوان  ردیف
ها ومحورهاي معنایی داللت  1

البالغه در نهج» شتر«  
  

علی اکبر مرادیان   صدیقه کرمی
  قبادي

سید محمود  
  میرزایی الحسینی

  / عالی19  11   6/11/93  دوشنبه   کبري خسروي   علی نظري 

معناشناسی واژگان متفرد نهج   2
  البالغه

حسین فالحی    حسین چراغی وش   کبري حیدري
  اصل

سید محمود میرزایی  
  الحسینی 

 75/18  11   6/11/93  دوشنبه   کبري خسروي 
  بسیارخوب

تصویرپردازي در شعر ایلیا   3
  ابوماضی با تکیه بر اشعار حکمی

سید محمود میرزایی    زینب روحی
  الحسینی

  / عالی19  10  12/11/93  یکشنبه   کبري خسروي   علی اکبر مرادیان   علی نظري 

تأثیر نگرش امام علی (ع) به دنیا   4
  بر آثار عطار نیشابوري

علی اکبر مرادیان    علی فتح الهی   سیده زینب حسینی
  قبادي

سید محمود میرزایی 
  الحسینی

     9  13/11/93  شنبه 2  حسین چراغی وش 

سیماي اهل بیت علیهم السالم در   5
  شعر ابو محمد عونی

علی اکبر مرادیان    آزیتا امیري
  قبادي

حسین چراغی  
  وش

      9  20/11/93  دوشنبه  کبري خسروي   علی نظري 

اعمال در حکمتهاي نهج نتایج   6
 البالغه

سیده سعیده رحیمی 
  فاضلی

سید محمود میرزایی   علی اکبر مرادیان     علی نظري  کبري خسروي 
  الحسینی

    11  21/11/93  سه شنبه

در » قتل«هاي معنایی حوزه  7
کریمقرآن  

علی اکبر مرادیان     حسین چراغی وش     کبري خسروي   علی نظري   خدیجه رضایی
  قبادي

    13  26/11/93  یکشنبه

بررسی تطبیقی سیماي امام   8
مهدي (عج) در شعر معاصر 

  فارسی و عربی

حسین چراغی    کبري خسروي   حدیث بابایی
  وش

سید محمود میرزایی  
  الحسینی

     9  27/11/93  شنبه 2  علی نظري 

نقد و تحلیل مقاالت فارسی و   9
بازتاب نهج « عربی با مضمون

البالغه در ادبیات فارسی  و 

سید محمود میرزایی   کبري خسروي    روح اهللا مهدیان  علی نظري  فاطمه حمودي
  الحسینی

    9  27/11/93  شنبه 2



٤ 
  

چاپ شده در مجالت » عربی
  ایران تا کنون

رابطه بین گناه و شرور در سیره   10
  علوي

سید محمود   علی نظري   راستیمریم 
  میرزایی الحسینی

علی اکبر مرادیان  
  قبادي

     11  28/11/93  شنبه 3  حسین چراغی وش 

بررسی تطبیقی ارزشهاي اخالقی   11
در شعر مظفر النواب و علی 

  موسوي گرمارودي

سیده وفا محفوظی 
  موسوي

علی اکبر مرادیان    حسین چراغی وش 
  قبادي

     11  28/11/93  شنبه4  علی نظري   کبري خسروي 


